
världen

Allt fler afghanska kvinnor 
studerar journalistik på uni-
versitetet och åtminstone i 
Kabul börjar de kvinnliga jour-
nalisterna bli accepterade. 
Men fortfarande anser många 
män att det är olämpligt att 
kvinnor intervjuar män.

– Jag är singel, allt mitt fokus lig-
ger på jobbet.

Orden kommer från en av Af-
ghanistans mest kända kvinnli-
ga journalister, Jawida Ahmadi,   
chefredaktör på Suboot News 
Agency och en förebild för kvinn-
liga journalister i landet, både 
som chefredaktör men även som 
professor på Kabuls universitet, 
där hon undervisar i journalistik 
fem dagar i veckan.

– Det är fortfarande 70 pro-
cent män och 30 procent kvin-

nor bland mina elever, men vi ser 
en förändring. Kvinnor har mer 
att säga till om nu än tidigare. Jag 
vill med journalistikens hjälp för-
ändra mitt land, säger Jawida Ah-
madi. 

TidningenSubootWeeklyhar 
funnits i knappt två år och artik-
larna skrivs på tre språk: pash-
to, dari (persiska) och engelska. 
Redaktionen består förutom 
Jawida Ahmadi av ytterligare en 
kvinna och två män. 

Tidningens största problem är 
inte en begränsning av yttrande-
friheten, som man kanske skulle 
kunna tro, utan snarare att den 
allt större konkurrensen från de 
stora mediehusen hotar att slå ut 
mindre aktörer som Suboot.

– Det finns 400 tryckta medi-
er i Afghanistan och hundra av 

dem ligger i Kabul. Vi har 105 ra-
diostationer och 35 TV-kanaler. 
Amerikanerna brukar kalla oss 
för ”landet av TV-kanaler”. Det är 
TV-kanalerna som är våra största 
konkurrenter.

Den ekonomiska situationen 
för Suboot, som har läsare i lan-
dets alla 34 provinser, ser allt dys-
trare ut, vilket har lett till att anta-
let medarbetare runt om i landet 
har minskat till nio från tidigare 
28. Jawida Ahmadi söker finan-
siering hos olika organisationer 
inom EU och i USA men får gång 
på gång kalla handen.

– I Afghanistan måste man ha 
kontakter med rätt personer för 
att få tillgång till bidrag och det 
har tyvärr inte jag.

Jawida Ahmadi slår tillbaka 
mot alla som försöker tysta hen-
ne. Det förekommer att hon tra-

kasseras och hotas för att hon är 
kvinna, men det bryr hon sig inte 
om.

– Jag är journalist och skriver 
fakta, vilket även innebär att jag 
skriver om kvinnors rättigheter 
och våldet riktat mot dem.

Medanvisitteroch pratar blir 
hon plötsligt avbruten av att lan-
dets största TV-kanal Tolo rappor-
terar att talibaner i fyra provinser,  
däribland i huvudstaden, har in-
lett sin våroffensiv och beskjuter 
bland annat de iranska och rys-
ka ambassaderna i Kabul. Jawida 
Ahmadi och hennes kollega, den 
manlige reportern Mir Tawfiq 
Ansari, är vana vid attacker och 
verkar inte ta det hela med nå-
gon större oro utan dukar i stället 
fram te och kakor.

Journalisten Khatol Sahebzada, 

Khatol Sahebzada, i mitten, blev klar med sin journalistutbildning för några månader sedan. Hon och studenterna vid Kabuls universitet säger att det fortfarande finns 
fördomar mot kvinnliga journalister, men att det håller på att förändras.
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Afghanska journalister
bryter mot traditionen
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n Journalisten bevakar journalister i vår omvärld. Tipsa oss om intressanta nyheter! 
E-posta till: redaktionen@journalisten.se

Det finns 
många 
männis-
kor i vårt 
land som 
inte tror att 
kvinnor kan 
vara journa-
lister men 
jag är ett le-
vande bevis 
på motsat-
sen.”

Khatol Sahebzada
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tipsa oss! redaktionen@journalisten.se

som jobbar som reporter och re-
daktör på Suboot Weekly två till 
fem dagar i veckan och som re-
porter på ungdomstidningen 
Active Youth Weekly två dagar i 
veckan, ringer till redaktionen 
och berättar att hon sitter fast i 
trafiken och tyvärr inte kan kom-
ma eftersom det är kaos i stan. 

Hon blev klar med sin fyraår-
iga journalistutbildning för fem 
månader sedan. Undervisningen 
leddes av hennes nuvarande chef 
Jawida Ahmadi. 

– I början var det svårt att inter-
vjua, särskilt män. Män i Afgha-
nistan är fortfarande inte vana 
vid att kvinnor intervjuar dem, 
men nu när jag är mer erfaren 
går det bättre, säger hon.

Ett par dagar senare, när varda-
gen har återgått till det normala i 
Kabul, gör Khatol Sahebzada en 
intervju på Ministeriet för stads-
utveckling om en ny statsdel som 
har börjat byggas.

Inne i den stora regeringsbygg-
naden trycker hon igång diktafo-
nen och placerar den på ett bord 
framför projektansvarige Ahmad 
Shah, samtidigt som hon anteck-
nar svaren med en blyertspenna 
på ett A5-block. Ahmad Shah be-
rättar att den 1 200 hektar stora 
statsdelen 26 Dolw som ligger 
ett par mil söder om Kabuls cen-
trum, ska rymma 35 000 hus när 
den står klar om fyra år.

Efteråt är Ahmad Shah nöjd 
med reporterns jobb.

– Det är upp till henne att väl-
ja vilka frågor hon vill ställa. Jag 
föredrar kvinnliga reportrar. De 
är ofta mjukare i sättet och upp-
för sig bättre än sina manliga kol-
leger. Vissa män föredrar att bli 
intervjuade av män men då pra-
tar vi å andra sidan om läget här 
i Kabul. Reser du utanför huvud-
staden blir det ofta problem med 
kvinnliga reportrar, säger han.

I en taxi på väg till universitetet, 
där Khatol Sahebzada ska träffa 
några väninnor som studerar till 
journalister, berättar hon varför 
hon valde att bli journalist.

– Det finns många människor i 
vårt land som inte tror att kvinnor 
kan jobba som journalister men 
jag är ett levande bevis på mot-
satsen, säger hon och berättar att 
hon kan tänka sig att åka till Eng-
land eller USA för att gå en mas-
terutbildning i journalistik.

En högre utbildning utom-
lands ger bättre kunskaper i eng-
elska och högre lön: nu tjänar 
hon 400 dollar i månaden på Ac-
tive Youth Weekly och jobbar gra-
tis på Suboot.

– Den normala journalistlönen 

i Kabul är på tusen dollar i måna-
den men Jawida kan inte betala 
ut någon lön till mig på Suboot 
just nu. Men det kvittar, för när 
jag hade henne som lärare på 
universitetet fick jag så mycket 
kunskap i gengäld.

Fyra journaliststudenter, alla i 
20-årsåldern, kommer fram till 
Khatol Sahebzada som står lutad 
intill muren som omger Kabul-
universitetet.

– Vi vill vara vårt lands tungor 
genom att skriva artiklar och göra 
inslag i TV och radio, säger Sohai-
la. Som reporter kommer jag att 
kämpa mot folks fördomar och 
visa att kvinnor kan lika mycket 
som män.

Väninnan Tamana fyller i:
– I bland känner vi oss hota-

de eftersom vi bryter mot tradi-
tionen att kvinnor ska hålla sig 
hemma och inte jobba.

När vi pratat några minuter 
med studenterna bildas en folk-
samling bestående av män runt 
oss. De undrar vad som pågår.

– Varför tar ni bilder på våra 
kvinnor, vad vill ni? undrar en 
ung man som ser uppretad ut.

De fem unga kvinnliga journa-
liststudenterna tränger sig ige-
nom havet av afghanska män, 
tillbaka in till den trygghet som 
universitetsområdet utgör.

 JOHAN AUGUSTIN 
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Gratis utbildning
på morgonen
n Fakulteten i journalistik vid 
Kabuls universitet har denna 
vårtermin 482 studenter som lä-
ser morgonkursen, varav 359 är 
män och 123 kvinnor. Kvällskur-
sen har 294 studenter, 271 män 
och 21 kvinnor. 
n Morgonkursen, som är utan 
avgift, pågår fem timmar om 
dagen i fyra år. Kvällskursen 
som kostar 100 dollar per ter-
min hålls tre timmar varje kväll 
i fem år. 
n I undervisningen ingår 
bland annat: engelska, dari 
(persiska) och pashto-litteratur, 
datakunskap, nyhetsredige-
ring, mediehistoria, psykologi, 
reklam, magasinjournalistik, 
nyhetsrapportering, internatio-
nella relationer och TV-pro-
duktion. 
n Fakulteten har två sepa-
rata avdelningar: press samt 
radio och TV som startade 1986. 
Fakulteten i litteratur som även 
den är en del av journalistutbild-
ningen startade 1966.

fakta

I huvudstaden Kabul har männen börjat acceptera att kvinnor är journalister. På landsbyg-
den lever traditionen vidare att män vill bli intervjuade av män.

När talibanerna styrde över Afghanistan jobbade Jawida Ahmadi som lärare. Enda tillåtna 
utbildningen för kvinnor var i textilhantverk. I hemlighet undervisade Jawida Ahmadi i eng-
elska. Bilden är tagen under en av lektionerna.

Jawida Ahmadi, chefredaktör på Suboot News Agency, har på grund av den tuffa konkurren-
sen från TV tvingats dra ner på antalet anställda från 28 till nio.
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